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   ٢٠١٢ فبراير/شباط ٢٠ االثنين،

  

  "االجتماعية العدالة من جديدة حقبة"

  الدولية العمل ظمةلمن العام المدير ،سومافيا خوان عن صادر بيان

  االجتماعية للعدالة العالمي اليوم مناسبةب

 بأية مدفوعة البداية في تنطلق لم إنها األخيرة االحتجاجات عن كتبها مقالة في المعلقين أحد يقول
  ".والعدالة الكرامة نحو السعي وهو اإلنسانية المشاعر بأعظم "بل معينة، أيديولوجية

 ليس العمل: تقول برسالة الدولية العمل لمنظمة التأسيسية المبادئ جاءت عاماً، تسعين من أكثر قبل
 جديدة حقبة بإرساء جميعاً نلتزم أن يجب واليوم،. العدل أساس على الدائم السالم يقوم أن بد وال سلعة،

  .االجتماعية العدالة من

 التواصل ومواقع توالساحا الشوارع في االحتجاجات انطالق عن والمهانة الظلم تراكم أسفر لقد
 أن بيد ذلك، وراء الكامنة األسباب تختلف وقد. الجماهيري التعبير أشكال في وتراجع االجتماعي،

 بها أودى خاطئاً مساراً اتبعت قد والمجتمعات واالقتصادات الناس من كثيراً بأن يسود واسعاً شعوراً
  .الهاوية حافة إلى

 قيود إلغاء وهما المحركة العوامل أهم من اثنان فيها يمر مطرد، نحو على قاصرة عولمة ظروف وفي
 نواح من للظلم خصبة تربة يشكل العمل عالم أصبح خانقة، بأزمة العالمية التجارة وتحرير التمويل

  .عديدة

 أو العمل عن عاطلون إما مليار ١,١ نحو أي العالم، عمال ثلث هناك فمثالً،. األرقام هي البداية ونقطة
 ٧٥ إلى العمل عن العاطلين الشبان عدد ويصل). اليوم في دوالرين من أقل (الفقر طخ تحت يعيشون

 إجمالي نصف أن كما. مرات ثالث بنحو الرقم هذا العاطلين البالغين عدد يفوق حين في مليون
  .المتضررين أكثر من هن النساء ان حيث الهش االستخدام أشكال من شكل هو االستخدام

 آمنة غير ظروف في بجد يعملون ممن العديد مصير المثال سبيل على خذوا. ذلك يتعدى األمر لكن
 الضمان من نوع أي إلى يفتقر العالم سكان نصف من أكثر أن حقيقة أو إنسانية، غير وغالباً

 ،الجبري والعمل األطفال، عمل إلى يؤدي األساسية العمل لحريات الكبير الغياب أن كما. االجتماعي
  .وتمثيلهم العمال عن التعبير وضعف والتمييز،
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  :وعالمي مجتمعي قلق مصدر للنمو الحالي النموذج يميز الذي االستقطاب يعد

 التفاوت أن ٢٠١٢ عام العالمي االقتصادي المنتدى عن الصادر العالمية المخاطر تقرير يعتبر −
 خطرين أعظم األرجح على هما الشبان، بين السيما البطالة، معدالت وارتفاع الدخل في الحاد

 .القادمة العشر السنوات خالل عالميين

 قوية نزاعات بوجود تعتقد األمريكيين من واسعة شريحة بأن مؤخراً لألبحاث بيو مركز كشف −
 السنوي دخلها يقل ألسر ينتمون الذين البالغين من% ٦٤ إن إذ المجتمع، طبقات بين ومتنامية

 الرأي ويشاطرهم والفقراء، األغنياء بين ةكبير نزاعات بوجود يعتقدون دوالر ألف ٢٠ عن
 .سنوياً فوق فما دوالر ألف ٧٥ يكسبون ممن% ٦٧

 في التفاوت جراء" موقوتة اجتماعية قنبلة "من الدولي التمويل ومعهد بنك دويتشه رئيس حذر −
 .والدخل الثروات توزيع

 بلداً، ١١٨ أصل ومن ٢٠١٠-٢٠٠٦ الفترة في أنه ٢٠١١ لعام غالوب مؤسسة استطالع كشف −
 تتوافر بلداً ٩٩ أصل ومن. المعيشية مستوياتها تتدهور التي الشرائح في اتساعاً %٥٨ أظهر

 .ضعيفة منها% ٥٠ في بالحكومة الناس ثقة كانت البيانات عنه

 تتطلب التاريخية اللحظة فهذه. االجتماعية للعدالة العالمي اليوم هذا في القلق يثير مما الكثير أمامنا
 يحتل أن وينبغي. اجتماعية بعدالة مصحوب اقتصادي تقدم إلحراز خالقاً وإبداعاً جديدة تفكير طريقة

  .المطروحة الحلول في مهمة مكانة العمل عالم

  :النتيجة تحديد في حاسمة االنطالق نقطة إن

 ونملي ٦٠٠ إيجاد في المتمثل التحدي مواجهة في العولمة تقود التي السياسات تتحد أن يجب: أوالً
 خالل العمل سوق إلى جديد داخل مليون ٤٠٠ إلى إضافة العمل عن عاطل مليون ٢٠٠ (وظيفة

  ).القادمة العشر السنوات

 وعواقب العمل قيمة في انخفاض رافقه التفاوت فازدياد. العمل قيمة ورفع التفاوت تقليص يجب: ثانياً
  .العالمية الشرائية القوة وعلى تمعاتنا،مج في والسالم األسري واالستقرار اإلنسان كرامة على كارثية

 واآلثار والمشاركة التمثيل من بمزيد المطاِلب العالمي الشعبي الحراك موجات معالجة تتطلب: ثالثاً
 وتحقيق والتعاون بالحوار الخاصة ألنظمتنا جذريين وتحسين بتعزيز القيام الحراك هذا على المترتبة
  .سواء حد على والسياسية االجتماعية ةالحيا وفي العمل عالم في التوافق
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 اآلن بعد نقبل ال وأن الحقيقي، االقتصاد خدمة في يعمل المالي القطاع أن نضمن أن علينا: أخيراً
 وهذا. شأن لهم يكون أين من أقل البشر بعض وأن تفشل، أن من أكبر المصارف بعض أن حقيقة
  .مستدامة لمنشآت المنتجة ستثماراتاال في العمل فرص خلق إمكانات لتحرير ضروري األمر

 بما بلد كل ظروف تالءم إستراتيجيات وإلى السياسات من مزيج إيجاد إلى هذه النظر وجهة تؤدي
 التنمية مستويات سائر في التركيز ويجب. مستدام إطار في والمنتج الالئق العمل فرص توسيع يضمن

 الناس مصالح يخدم مشرق بغد ويعد رالحاض في اإلنسان كرامة يصون الذي الجيد العمل على
  .المدني والمجتمع والعمال والشركات الحكومة لدور متوازن نهج اتباع مع والبيئة واالقتصاد والمنشآت

 ألمر إنه المرير، وكفاحهم العمال معاناة رحم من أوروبا في ولدت التي الدولية، العمل منظمة وترى
 المالية الديون وتكافح كهذه عسيرة بمرحلة تمر المنطقة هذه رؤية العالمي اليوم هذا في خاصة مؤلم
 ُأعجبنا لطالما الذين نحن لنا وبالنسبة. االجتماعية العدالة هو وطأة أشد دين مراكمة طريق عن

 طبقة بوجود والتنمية والعدل السالم تحقيق نحو ومتوازن ديمقراطي مسار وضع على أوروبا بإصرار
 مسؤولية أي يتحملون ال الذين والعمال العائالت أن حقيقة حيال عميق بقلق نشعر فإننا قوية، متوسطة

  .األماكن من كثير في الخسائر أكبر يتكبد من هم األزمة عن

 المثال عليها تأسس التي األساسية اإلنسانية القيم مع مجدداً التواصل من يتمكنوا أن بالتأكيد نأمل إننا
  .ينبرل جدار سقوط بعد وتوسع األوروبي

 وننتظر األزمة خلقت التي السياسات تطبيق في نستمر أن فإما. طرق مفترق أمام يقف اآلن العالم إن
 وتحقيق مجتمع بتأسيس نبدأ أو الحالية، المعدالت وفق المدقع الفقر على للقضاء األقل على عاماً ٨٨
 الالئق العمل وتوفير ستدامةواال االقتصادية الكفاءة تحقيق ويستطيعان اإلنسان كرامة على يقومان نمو

  .االجتماعية العدالة من جديدة حقبة في للجميع
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